Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Por Marcio Tunala

ALÉM DO QUE OS OLHOS PODEM VER

PGZÃO
Estamos vivendo um tempo de muitos desafios em função
da grande crise trazida pelo COVID-19. Mas o Senhor
tem nos proporcionado graça, a igreja não parou, nossos
PGMs aconteceram e através da tecnologia, a rede de
amor e cuidado mútuo tem sido algo incrível. Este
PGZÃO foi realizado para celebrarmos e também
recebermos desafios como igreja.

Compartilhando
1. Como você entende que pode aplicar o desafio que
ouvimos para aprimorar esse tempo de PGM on-line?
2. Quais novas estratégias podem ser usadas para abençoar
os relacionamentos discipuladores, alcançando vidas na
cidade?

Tempo de Orar
• Vamos orar para que pessoas sejam abençoadas e
alcançadas durante os 31 dias de oração pela Família.
• Ore para que Deus use a sua vida no encorajamento, no
consolo e na salvação de pessoas durante este tempo de
epidemia.
• Levante um clamor por enfermos e enlutados, vitimas do
COVID-19.
• Compartilhe os seus pedidos com o PGM.

Compartilhar com as Crianças
Gênesis 39.20 a 23
Ele agarrou José e o colocou na cadeia onde ficavam os
presos do rei, mas o Senhor estava com ele e o abençoou,
de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Por
isso o carcereiro colocou José como encarregado por todos
os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se
fazia na cadeia.O carcereiro não se preocupava com nada
do que entregava a José, porque o Senhor estava com José
e o abençoava em tudo o que ele fazia.
1. Você acredita que Deus sempre tem bons planos para
a nossa vida? Conte um exemplo de algo que parecia ruim
e depois foi bem legal.
2. Compartilhe alguns motivos porque tudo o que José
fazia dava certo.

